
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/20061.

Município de Restinga Sêca
Secretaria de SMICTCDL
Processo Administrativo: 1230/2017
Tipo de julgamento: menor preço unitário.

Edital  de  pregão  presencial
para contratação de empresa que preste
serviços de arbitragem. 

O  MUNICÍPIO  DE  RESTINGA  SÊCA  –  RS,  no  uso  de  suas

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às  09h,

do  dia  25  do  mês  de  maio  do  ano  de  2017,  na  sala  14  da  Prefeitura

Municipal,  localizada na Rua Moisés Cantarelli,  nº 368, centro, se reunirão a

Pregoeira  e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pelas  Portarias  nº  021/2017  e

022/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação,

objetivando  a  aquisição  do objeto  descrito  neste  edital,  processando-se  essa

licitação nos termos da  Lei  Federal  nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do

Decreto Municipal nº 028, de 14 de março de 2003, com aplicação subsidiária da

Lei Federal nº 8.666/93. 

1- DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Empresa que preste serviços de arbitragem, para o

Campeonato  Municipal,  sendo  que  a  empresa  vencedora  deverá

disponibilizar 3 árbitros e 01 mesário, para cada jogo, conforme termo

de referência anexo VI.

1 São beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 as microempresas, as empresas de pequeno 
porte, o microempreendedor individual, as cooperativas que se enquadrem na receita de ME ou 
EPP, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/2007, e, ainda, agricultor rural pessoa física 
ou agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006.
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1.2. O campeonato será composto de 17 rodadas, cada rodada é composta por

02 jogos de duração de 90 min/cada;

1.3. Os jogos têm como previsão de início o dia 27 de maio de 2017, e os jogos

acontecerão aos sábados e domingos.

1.4 Os jogos poderão ser desmarcados,em virtude de mau tempo,por coincidir

com outro evento municipal. Em caso de cancelamento, este será comunicado

para a empresa até as 11h do dia do evento, e não será devido nenhum valor a

empresa.

1.5 Os árbitros deverão estar no local do jogo, até às 13h, e o os jogos iniciarão

às 13h30min. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no

item 7 deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com

os  dizeres  abaixo  indicados,  além  da  razão  social  e  endereço  completo

atualizado:

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA – RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA
LICITANTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)
-----------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA-RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO
LICITANTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,

diretamente,  por  meio  de seu representante  legal,  ou  através  de  procurador

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o

único  admitido  a  intervir  no  procedimento  licitatório,  no  interesse  da

representada.
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3.1.1.  A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação

de documento de identidade.

3.2. A  documentação  referente  ao  credenciamento  de  que  trata  o  item 3.1

deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a)  se  representada  diretamente,  por  meio  de  dirigente,  proprietário,

sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a.1)  cópia  do  respectivo  Estatuto  ou  Contrato  Social  em vigor, devidamente

registrado;

a.2)  documento  de  eleição  de  seus  administradores,  em  se  tratando  de

sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição  do  ato  constitutivo,  acompanhado  de  prova  de  diretoria  em

exercício, no caso de sociedade civil;

a.4) decreto  de  autorização,  no  qual  estejam  expressos  seus  poderes  para

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para

prática  de  todos  os  demais  atos  inerentes  ao  certame,  em  se  tratando  de

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento  público  ou  particular  de  procuração,  este  com a  firma  do

outorgante  reconhecida,  em  que  conste  os  requisitos  mínimos  previstos  no

art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de

todas  as  pessoas  com  poderes  para  a  outorga  de  procuração,  o  nome  do

outorgado  e  a  indicação  de  amplos  poderes  para  dar  lance(s)  em  licitação

pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas

e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme o modelo

no ANEXO I.

Observação 1:  Em ambos os casos (b.1 e b.2),  o  instrumento  de mandato

deverá  estar  acompanhado  do  ato  de  investidura  do  outorgante  como

representante legal da empresa.
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Observação 2:  Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de

uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da

empresa,  a  falta  de  qualquer  uma  invalida  o  documento  para  os  fins  deste

procedimento licitatório.

3.4.  Para  exercer  os  direitos  de  ofertar  lances  e/ou  manifestar  intenção  de

recorrer, é  obrigatória  a  licitante  fazer-se  representar  em  todas  as  sessões

públicas referentes à licitação.

.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1.  No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença

das  licitantes  e  demais  pessoas  presentes  à  Sessão  Pública  do  Pregão,  o

Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº

02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos,

não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de

habilitação, conforme modelo no ANEXO III.

5. PROPOSTA DE PREÇO e DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

5.1.  A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado,

datilografadas  ou  impressas  por  meio  eletrônico  em  folhas  sequencialmente

numeradas e rubricadas,  sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,  redigidas em

linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da

empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no ANEXO IV deste edital, e

deverá conter:

5.2 A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente:

a) especificações do(s) produtos (s) ofertado(s) devendo as mesmas atender, no

mínimo, às especificações do edital;
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b) o valor unitário do(s) produtos(s), de acordo com as condições de pagamento

estabelecidas no presente processo;     

c) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-

mail  (se houver),  informar agência bancária e número da conta corrente em

nome da empresa, para fins de depósitos de pagamentos.

d) Indicação de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias

corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme

art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002;

Observação 1: No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens,

abatimentos,  impostos,  taxas  e  contribuições  sociais,  obrigações  trabalhistas,

previdenciárias, fiscais e comerciais, fretes, que eventualmente incidam sobre a

operação ou, ainda, despesas com terceiros, que correrão por conta do licitante

vencedor

Observação  2:  Serão  considerados,  para  fins  de  julgamento,  os  valores

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

5.2. A dotação orçamentária será:

Classificação Institucional

27.812.0041.1.086.000 – Esporte e Lazer

Categoria Econômica:

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

Recursos Financeiros: 01 - Livre

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o

autor da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na

forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

6.2. Não  havendo,  pelo  menos  3  (três)  ofertas  nas  condições  definidas  no

subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3

(três),  oferecer  novos  lances  verbais  e  sucessivos,  quaisquer  que  sejam  os

preços oferecidos nas propostas escritas.
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6.3. No  curso  da  sessão,  os  autores  das  propostas  que  atenderem  aos

requisitos  dos  itens  anteriores  serão  convidados,  individualmente,  a

apresentarem  novos  lances  verbais  e  sucessivos,  em  valores  distintos  e

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a

proclamação do vencedor.

6.4. Caso  duas  ou  mais  propostas  iniciais  apresentem  preços  iguais,  será

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a

palavra a licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá  haver  desistência  dos  lances  já  ofertados,  sujeitando-se  o

proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste Edital.

6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do

último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a

proposta escrita de menor preço unitário  e o valor estimado para a compra,

podendo, o pregoeiro, negociar  diretamente com o proponente para que seja

obtido preço melhor.

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo

pregoeiro,  as  licitantes  manifestarem  seu  desinteresse  em  apresentar  novos

lances.

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o

menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de

valor  mais  baixo,  comparando-a com os  valores  consignados  em Planilha  de

Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

6.12. A  classificação  dar-se-á  pela  ordem  crescente  de  preços  propostos  e

aceitáveis.  Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de

acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o

menor preço pelo serviço.

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 
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c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d)  se  oponham a  qualquer  dispositivo  legal  vigente,  bem como as  que  não

atenderem aos requisitos do item 5;

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou

criar  direitos,  sem  previsão  no  edital,  serão  tidas  como  inexistentes,

aproveitando-se  a  proposta  no  que  não  for  conflitante  com  o  instrumento

convocatório.

6.14.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não

previstas no edital.

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas,  as

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.5 e

3.5.1, deste edital.

6.15.1.  Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como

pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de

menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte

forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)

minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,

situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,

empresas  de  pequeno  porte  ou  cooperativas  remanescentes,  que  se

enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
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6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,

satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarada vencedora do

certame a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses

em  que  a  proposta  de  menor  valor  inicial  tiver  sido  apresentada  por

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,

sem prejuízo de outros,  o  registro das licitantes  credenciadas,  das propostas

escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de  classificação,  da  análise  da

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

6.19.1. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão 

disponibilizadas no site oficial do município de Restinga Sêca, pelo link 

https://www.restingaseca.rs.gov.br/site/midia/39/10/editais-e-licitacoes.html na 

aba “Atas”.

6.20.  A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente

junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 16.1 deste Edital.

6.21. Caso haja  necessidade de adiamento  da Sessão  Pública,  será  marcada

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo

ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:

7.1.  Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar dentro

do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação, abaixo relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1 registro comercial no caso de empresa individual;

7.1.2 ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade

estrangeira em funcionamento no País,  e ato de registro ou autorização para
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funcionamento expedido pelo órgão competente,  quando a atividade assim o

exigir.

REGULARIDADE FISCAL:

7.1.4 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

7.1.5 prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades (Alvará);

7.1.6  prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada

pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  –  PGFN  (Certidão  Conjunta

Negativa) dentro de seu período de validade2;

7.1.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou

sede do licitante;

7.1.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou

sede do licitante;

7.1.09 prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (CND/INSS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos

em lei;

7.1.10prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

7.1.12 prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,

de 1º de maio de 1943. (www.tst.jus.gov.br/certidao).

]

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2 Desde o dia 03 de novembro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal  de todos os
tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito
da Procuradoria da Fazenda Nacional, estão unificadas em um único documento. A unificação das Certidões
Negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17
de outubro de 2014.

9

http://www.tst.jus.gov.br/certidao


PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

7.1.13 certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  expedida  pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias

da data designada para a apresentação do documento.

DECLARAÇÕES

7.1.14  Declaração  que  atende  ao  disposto  no  artigo  7.°,  inciso  XXXIII,  da

Constituição  Federal,  conforme  o  modelo  do  Decreto  Federal  n°  4.358-02,

ANEXO VI).

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação especificada

entre  os  itens  7.1.1  a  7.1.11 poderá ser  substituída  pelo  seu Certificado de

Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado

e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

Observação 1: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para o

cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo

no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado

apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3.  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa

que  atender  aos  itens  3.5  e  3.5.1,  que  possuir  restrição  em  qualquer  dos

documentos de  regularidade fiscal, previstos nos itens 7.1.4 a 7.1.11, deste

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,

que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi

declarada como vencedora do certame.

7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única

vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.3.2.  Ocorrendo  a  situação  prevista  no  item 7.3,  a  sessão  do  pregão  será

suspensa,  podendo  o  pregoeiro  fixar,  desde  logo,  a  data  em  que  se  dará

continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato

público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

7.3.3.  O benefício  de  que  trata  o  item 7.3  não  eximirá  a  microempresa,  a

empresa  de  pequeno  porte  e  a  cooperativa,  da  apresentação  de  todos  os

documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.3.4  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item  7.3,

implicará na inabilitação da licitante e a adoção do procedimento previsto no
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item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 14.1, alínea a, deste

edital.

7.4.  O envelope de documentos de habilitação que não for  aberto ficará em

poder do pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação

da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5

(cinco) dias, sob pena de inutilizarão do envelope.

7.5. Não poderão concorrer neste processo:

a) consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas, qualquer que seja sua

forma de constituição;

b) licitante que esteja suspenso temporariamente de licitar e contratar com a

Instituição ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;

c) concordatárias ou em processo de falência,  sob concurso de credores,  em

dissolução ou em liquidação;

d) empresas estrangeiras que não funcionem no país.

8.  DA  IMPUGNAÇÃO  DO  PRESENTE  EDITAL  E  DOS  RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:

8.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o

ato convocatório do pregão, conforme dispõe o Art.  12 da Lei 3.555/2000.

8.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de

vinte e quatro horas.

8.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para

a realização do certame.

8.4 Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos ao Pregoeiro no Setor de

Licitações, durante o horário de expediente, das 08h às 12h00min e das 13h às

17h00min,  bem como via  fax,  através  do  telefone  nº  (55)  3261-3200,  sem

prejuízo do protocolo do original obedecidos os prazos das alíneas “a” e “b”.

8.5  Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos

apresentados  fora  do  prazo   ou  enviados  por  e-mail   ou  por  qualquer

outro meio além do previsto na alínea anterior.
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8.6 Tendo  o  licitante  manifestado  motivadamente  a  intenção  de  recorrer  na

Sessão  Pública  do  Pregão,  terá  ele  o  prazo  de  3  (três)  dias  corridos  para

apresentação das razões de recurso.

8.7 Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o

prazo  de  3  (três)  dias  corridos  para  apresentarem  as  contrarrazões,  que

começará a correr do término do prazo da recorrente.

8.8 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são

pressupostos de admissibilidade dos recursos.

8.9 As  razões  e  contrarrazões  do  recurso  deverão  ser  encaminhadas,  por

escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

8.10A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará  a

decadência do direito de recurso.

8.11  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que

praticou  o  ato  recorrido,  a  qual  poderá,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

reconsiderar  sua  decisão  ou  fazê-lo  subir,  acompanhado  de  suas  razões,

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que

houver dado causa à demora.

09 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

09.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o(s) licitante(s)

será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo adjudicado o objeto do certame.

09.2  Homologado o resultado da licitação pela Prefeita Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, O

Município  convocará  os  interessados  para  entrega  imediata  do  material,  terá

efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

.

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

10.1. O prazo para assinatura do contrato do objeto licitado será de até 3 (três)

dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação e deve ser assinado

na Secretária de Planejamento, sito a Rua Moises Cantarelli, 368, sala 14, com a

servidora Fernanda Gonçalves de Fátima ou Maria José Bortoluzzi Porto.
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11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado em até décimo dia do mês subseqüente ao da

prestação de serviço.

11.2 Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da

empresa licitante.

11.3 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência

do contratante, desde que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por

cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

12 – DAS NORMAS GERAIS 

12.1. Responderá  por  suas  devidas  taxas,  impostos,  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de

pessoal,  bem como despesas com transporte,  hospedagem e alimentação do

pessoal necessário à execução dos serviços. 

12.2. Nos dias dos jogos a empresa deverá disponibilizar de 3 árbitros e 01

mesário;

12.3. Arcar  com eventuais  prejuízos  causados ao Município  e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na contratação do serviço

do objeto licitado;

12.4. Manter  disponível  toda  a  mão-de-obra  necessária  para  garantir  os

serviços,  nos  regimes  contratados,  obedecidas  as  disposições  da  legislação

trabalhista vigente;

12.5 Responder, em relação  aos  seus  colaboradores,  por  todas  as  despesas

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,

gratificações,  seguros  de  acidentes,  tributos,  indenizações,  e  outras  que  por

ventura venham a ser criadas por leis;

12.6 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados;

12.7 Responsabilizar-se por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais

e/ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, devendo ser adotadas,

dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  as  providências  necessárias  para  o

ressarcimento e/ou indenização;
13
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12.8 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus

empregados quando da execução do serviço objeto do contrato.

12.9 Deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas

aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

12.10 Responderá  por  suas  devidas  taxas,  impostos,  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de

pessoal,  bem como despesas com transporte,  hospedagem e alimentação do

pessoal necessário à execução dos serviços. 

12.11 Deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.12 Deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da SMICTCDL.

13 – DAS SANÇÕES:

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às

seguintes penalidades:

a)  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  certame:  suspensão  do

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de

10% sobre o valor estimado da contratação;

b)  manter  comportamento  inadequado  durante  o  pregão:  afastamento  do

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo

prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa

de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d)  executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e)  executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias,

após os  quais  será  considerado como inexecução contratual:  multa  diária  de

0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
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f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com

a  Administração  pelo  prazo  de  3  anos  e  multa  de  8%  sobre  o  valor

correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do

contrato;

h) causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito  de licitar  e

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 %

sobre o valor atualizado do contrato.

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o

caso.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em

virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1 Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao

Município de Restinga Sêca, setor de Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº

368, ou pelo telefone (55)3261-3200, de segunda a sexta-feira no horário de

expediente em vigente no Município compreendido das 8:00 às 12:00 horas e

das 13:00 horas às 17:00 horas, preferencialmente.

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao

presente  Pregão  encontrar-se-ão  à  disposição  de  todos  os  interessados  no

Município, setor de Restinga Sêca.

14.3.  Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes

deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de

expediente normal subsequentes aos ora fixados.

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar

em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail.
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14.5.  Todos  os  documentos,  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório,

poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia

autenticada por tabelião, publicação em órgão da imprensa oficial  ou servidor

Municipal.

14.6. O proponente  que vier  a  ser  contratado  ficará  obrigado  a  aceitar, nas

mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem

necessários, por conveniência do Município de Restinga Sêca, dentro do limite

permitido  pelo  artigo  65,  §  1º,  da  Lei  nº  8666/93,  sobre  o  valor  inicial

contratado.

14.7. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo

anulá-la  por  ilegalidade,  em  despacho  fundamentado,  sem  a  obrigação  de

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).

14.8. São anexos deste Edital:

ANEXO I - Modelo de credenciamento

ANEXO II - Modelo Declaração enquadramento como ME, EPP ou Cooperativa

ANEXO III - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação     

ANEXO IV - Modelo Proposta de Preços com os dados obrigatórios

ANEXO V - Modelo Declaração cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.
7º da C. F.                     

ANEXO VI – Minuta do Contrato. 

      

          Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de

Restinga Sêca, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que

seja.

Restinga Sêca, 11 de maio de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal

Edital examinado e de acordo com a
legislação vigente.
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MARCELO SELHORST
Procurador Jurídico
OAB/RS – 70.896
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO

EMPRESA:

CNPJ/MF N°

ENDEREÇO:

CREDENCIAMENTO

Pelo  presente  credenciamos  o  (a)  Sr.
(a)..............................................................  .............................................
..............................., portador da Cédula de

Identidade n° .............................., expedida pela ...................,para participar
em procedimento licitatório,  consistente no PREGÃO PRESENCIAL EDITAL  N°
23/2017, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no
que diz respeito aos interesses da representada.

______________________,   _____ de ___________________   de 2017.

Representante legal (NOME/CARGO/ASSINATURA)

ANEXAR LADO DE FORA DO ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA

A  empresa  ............................................................................,  inscrita  no

CNPJ nº ............................, estabelecida na..............................................., 

por  intermédio  de  seu(ua)  contador(a),

Sr(a). .............................................................., portador(a) da  Carteira de

Identidade nº ...................................., CPF.:....................................... e CRC

nº  ...........................................,  DECLARA,   sob  as  sanções  administrativas

cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é  considerada:

(    )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006;

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei 

Complementar nº  123/2006;

(     ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 

45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no 

parágrafo4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

............................................., xx de XXXXXX de 2017.

__________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contador(a)

ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Nome/Razão social:
Endereço:
Município:                                  Estado:
CNPJ N°:

               Declaro, sob as penas da lei e, em especial, em conformidade com a

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpro todos os requisitos

de habilitação estabelecidos no edital de Pregão Presencial nº 023/2017.

E por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente.

............................................., xx de xxxxxx de 2017.

__________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Representante legal da empresa

ANEXAR LADO DE FORA DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS COM OS DADOS
OBRIGATÓRIOS

Á Prefeitura de Restinga Sêca

Apresentamos  nossa  proposta  para  contratação  de  serviços  de
arbitragem   Pregão  Presencial  nº  023/2017,  e  declaramos  que  estamos  de
acordo com os termos do edital e acatamos todas as estipulações nele presentes.

Razão Social:

Endereço/telefone/fax/e-mail:

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: xxxx dias após a convocação

Dados bancários: Agência e Conta corrente

Descrição Unidade Número  de
Rodadas

Valor
Proposto  por
Rodada

Valor Total

                                                                                                               Loc
al e data.

__________________________________________
Assinatura do Representante legal:
Nome:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII, DO ART 7º DA C.F

EMPRESA:

CNPJ/MF N°

ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o
inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro
funcional  pessoas  menores  de  18  (dezoito)  anos  em  um trabalho  noturno,
perigoso  ou  insalubre  e,  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em  qualquer
trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
( ).

..........................................., em........de..........................de 2017.

___________________________________________

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO VI – Termo de Referência

Descrição Unidade Número de
Rodadas 

Valor máximo
que será
pago por

Rodada R$

Valor
máximo
total R$

Contratação de 03
árbitros e 1

mesário para o
campeonato
Municipal de

Futebol de campo
Série A. Serão 17

rodadas, cada
uma delas com 02

jogos, com
duração de 90

min cada jogo. Os
Jogos serão

realizados aos
sábados e

domingos a tarde,
com horário de

início às
13h30min. A

previsão do início
do Campeonato é

no dia
27/05/2017 com

duração
aproximada até o
mês de setembro.

Rodadas 17 810,00 13.770,00
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

ANEXO VII – 

MODELO DE MINUTA DO CONTRATO

Contrato  celebrado  entre  a  Prefeitura
Municipal  de  Restinga  Sêca  e  a
empresa  .............................................
para a realização de vistorias e emissão
de  pareceres  técnicos  para  fins  de
licenciamento ambiental 

O  Município  de  Restinga  Sêca  (RS),  CNPJ-87.490.306/0001-51,  neste  ato

representado pelo Senhor Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, denominado

doravante  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  a

empresa  .............................................,  CNPJ  nº  .....................................,

com  sede  à  Rua/Av.  ..............................,  .......  (  ),  representada

por ..................................., CPF nº .........................................., neste ato

denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as

CLAÚSULAS a seguir:

1. OBJETO

1.1. Contratação de Empresa que preste serviços de arbitragem, para o

Campeonato  Municipal,  sendo  que  a  empresa  vencedora  deverá

disponibilizar 3 árbitros e 01 mesário, para cada jogo.
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1.2. O campeonato será composto de 17 rodadas, cada rodada é composta por

02 jogos de duração de 90 min/cada;

1.3. Os jogos têm como previsão de início o dia 27 de maio de 2017, e os jogos

acontecerão aos sábados e domingos.

1.4 Os jogos poderão ser desmarcados,em virtude de mau tempo,por coincidir

com outro evento municipal. Em caso de cancelamento, este será comunicado

para a empresa até as 11h do dia do evento, e não será devido nenhum valor a

empresa.

1.5 Os árbitros deverão estar no local do jogo, até às 13h, e o os jogos iniciarão

às 13h30min. 

2. REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 A  execução  do  objeto  do  presente  contrato  dar-se-á  através  da

prestação de serviços técnicos de arbitragem, conforme descrição constante no

item anterior.

3. VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O valor contratado para a execução do objeto corresponde ao montante

de  (................................ por cento);

3.2 O pagamento será efetuado mensalmente, até o décimo dia do mês

subsequente ao da prestação dos serviços.  

3.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da

guia  de  recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS  e  o  INSS  relativa  aos

empregados utilizados na prestação do serviço.

3.4 Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão  corrigidos

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 1% (um por cento)

ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que

regula a matéria.
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4. PRAZOS CONTRATUAIS E REAJUSTE

4.1 O  prazo  de  vigência  do  presente  contrato  vigorará  da  data  de  sua

assinatura até o término do campeonato municipal.

4.2 Ressalta-se que,  o campeonato municipal não tem data fixa para seu

encerramento, tendo em vista a possibilidade de cancelamento de algum jogo,

conforme já informado no objeto (item 1 da presente minuta).

5. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

seguinte Dotação Orçamentária:

5.2. A dotação orçamentária será:

Classificação Institucional

27.812.0041.1.086.000 – Esporte e Lazer

Categoria Econômica:

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

Recursos Financeiros: 01 - Livre

6. DAS OBRIGAÇÕES:

6.1. São obrigações da Contratada:

6.1. Responderá por suas devidas taxas, impostos, pelos encargos trabalhistas,

previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de  pessoal,  bem

como  despesas  com  transporte,  hospedagem  e  alimentação  do  pessoal

necessário à execução dos serviços. 

6.2. Nos  dias  dos jogos  a  empresa deverá  disponibilizar  de  3  árbitros  e  01

mesário;
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6.3. Arcar  com eventuais  prejuízos  causados  ao  Município  e/ou  a  terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na contratação do serviço

do objeto licitado;

6.4. Manter disponível toda a mão-de-obra necessária para garantir os serviços,

nos  regimes  contratados,  obedecidas  as  disposições  da  legislação  trabalhista

vigente;

6.5 Responder, em  relação  aos  seus  colaboradores,  por  todas  as  despesas

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,

gratificações,  seguros  de  acidentes,  tributos,  indenizações,  e  outras  que  por

ventura venham a ser criadas por leis;

6.6 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados;

6.7 Responsabilizar-se por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais

e/ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, devendo ser adotadas,

dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  as  providências  necessárias  para  o

ressarcimento e/ou indenização;

6.8 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus

empregados quando da execução do serviço objeto do contrato.

6.9  Deverá  observar  durante  a  execução  do  contrato  as  normas  técnicas

aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

6.10 Responderá  por  suas  devidas  taxas,  impostos,  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  seleção  e  contratação  de

pessoal,  bem como despesas com transporte,  hospedagem e alimentação do

pessoal necessário à execução dos serviços. 

6.11 Deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.12 Deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da SMICTCDL.

6.2. São obrigações da Contratante:

6.2.1. Efetuar o pagamento na data aprazada;
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6.2.2.  Dar  à  contratada  as  condições  necessárias  à  regular  execução  do

contrato.

7. PENALIDADES

7.1 Se a CONTRATADA recusar-se a executar o serviço, injustificadamente,

serão  convocados  os  demais  licitantes  participantes  da  Tomada  de  Preços

001/2017,  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo,  sujeitando-se  o  licitante

desistente às penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.

7.2 Na hipótese de descumprimento parcial ou total pela CONTRATADA das

obrigações  assumidas,  ou  a  infringência  de  preceitos  legais  pertinentes,  o

Município  poderá,  garantida  a  prévia  e  ampla  defesa,  aplicar,  segundo  a

gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

I  -  Advertência formal,  por intermédio do setor competente,  quando

ocorrer  o  descumprimento  das  exigências  editalícias  que  não  justifiquem  a

aplicação de penalidade mais grave;

II - Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o

valor total do contrato por dia de atraso injustificado ou por inobservância de

qualquer obrigação assumida no presente instrumento:

a) O  atraso  na  execução  dos  serviços  sujeitará  a  CONTRATADA  ao

pagamento de multa no percentual acima, por dia de atraso, até o limite máximo

de  10% sobre  o  valor  total  do  contrato,  sem  prejuízo  das  demais  sanções

previstas neste instrumento;

b) A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais

sanções,  não  terá  caráter  compensatório,  e  a  sua  cobrança  não  isentará  a

CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

c) A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuízos causados à Prefeitura

Municipal  de Restinga Sêca serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha

direito a CONTRATADA, cobrados diretamente ou judicialmente.
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III - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato

no caso de inexecução parcial  e 10% (dez por cento) sobre o valor total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, o que acarretará em

rescisão contratual.

IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por

período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade

da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da

aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) recusa  injustificada  em  assinar  contrato,  Ordem  de  Serviço  ou

documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal

de Restinga Sêca;

c) reincidência  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  no

contrato acarretando prejuízos para a Prefeitura de Restinga Sêca, especialmente

aquelas  relativas  às  características  dos  bens/serviços,  qualidade,  quantidade,

prazo ou recusa de fornecimento ou prestação, ressalvados os casos fortuitos ou

de força maior, devidamente justificados e comprovados;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades  que  acarretem  prejuízo  à  Prefeitura  de  Restinga

Sêca,  ensejando  frustração  deste  contrato  ou  impedindo  a  realização  de  ato

administrativo por parte do Município de Restinga Sêca;

f) prática de atos ilícitos,  demonstrando não possuir idoneidade para

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca;

g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos.

V  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a

Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida,

sem prejuízo de multas incidentes.
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7.3 As multas  anteriormente  referidas  serão descontadas da garantia  de

execução do contrato (quando houver garantia). No caso de insuficiência do valor

da garantia ou inexistência desta para o pagamento das multas aplicadas, os

valores  faltantes  serão  descontados  dos  pagamentos  ainda  devidos  pelo

Contratante ou cobrados administrativa ou judicialmente.

7.4 As  penalidades  previstas  não  serão  relevadas,  salvo  quando

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de

força maior ou caso fortuito.

8. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO

8.1 O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal

nº  8.666  de  21  de  junho  de  1993 e  está  vinculado  ao  processo  de  Pregão

Presencial nº 023/2017.

9. FISCALIZAÇÃO

9.1 A  fiscalização  da  execução  contratual  deverá  ser  efetuada  por  servidor

designado pela SMICTCDL.

10. RESCISÃO

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do

art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2 - Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento

correspondente ao serviço executado.
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11. FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir

qualquer dúvida ou casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, ............ de ............. de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO

Prefeito Municipal

CONTRATADA

MARCELO SELHORST
       Procurador Jurídico
       OAB/RS – 70.896

TESTEMUNHAS:

_______________________

_______________________
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